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موضوع رئيسي 2019/11/18

جهود كبيرة لتعزيز القدرة على الصمود ومواصلة األمل في اليمن

قبل.. أتاح المشروع استكمال إصالح 134 كيلومترا من الطرق الداخلية بثالث مدن. 

تعمل المؤسسة الدولية للتنمية مع المؤسسات المحلية لمساعدة اليمنيين على العيش في هذه البيئة الصعبة
المتقلبة من خالل المشروع الذي بدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وتتمثل مهمته في المساعدة على
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استئناف الخدمات الحضرية الحيوية في المدن األكثر تضررا من الصراع.

أحال الصراع الذي يشهده اليمن منذ حوالي خمس سنوات حياة ماليين اليمنيين إلى كابوس. ومزق هذا الصراع الذي
طال أمده المجتمعات المحلية وشّرد عشرات اآلالف من األسر. وخّلفت الحرب مرافق البنية التحتية والخدمات

العامة الحيوية، التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية لبقائها، وقد لحقها دمار كلي أو جزئي.

يتركز الصراع في المدن الرئيسية أو حولها، وبالتالي فإن تأثيره على المناطق الحضرية كارثي، حيث يتحمل حوالي
15 مليون شخص العبء األكبر. فالبلديات المحلية ال تعمل بشكل كامل، مما يعني توقف الخدمات العامة؛ إذ لم تعد
البلديات قادرة على معالجة المياه العادمة أو جمع النفايات الصلبة أو تقديم أي خدمة أخرى. وفي أغلب األحوال، ال

تتوفر مياه الشرب الصالحة، وال إمدادات الكهرباء للمنازل والشركات، وال الخدمات الصحية لتطعيم األطفال أو تقديم
العالج.

ووصلت قدرة المواطنين على الصمود إلى منتهاها مع غياب مصدر ثابت للدخل لمعظمهم، وارتفاع أسعار المواد
الغذائية، وندرة فرص العمل. هذا هو الحال لمن يعيشون في المدن الكبرى؛ ويمكن إطالق العنان للخيال لتصّور الوضع

في بقية أنحاء البالد. 

ولم يكن القطاع الخاص اليمني، الذي كان يواجه صعوبات بالفعل قبل نشوب الصراع، بمعزل عن هذا كله؛ فقد
تضررت الشركات بشدة بسبب الصراع وبسبب غياب الخدمات، وكان التأثير شديدا على الشركات الصغيرة

والمتوسطة.
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بعد.. أتاح المشروع استكمال إصالح 134 كيلومترا من الطرق الداخلية بثالث مدن. 

وتعمل المؤسسة الدولية للتنمية، وهي احدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، مع المؤسسات المحلية، من خالل
المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، لمساعدة المواطنين على

العيش في هذه البيئة الصعبة. وقد تم اطالق المشروع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وتتمثل مهمته في
المساعدة على استئناف الخدمات الحضرية الحيوية في المدن األكثر تضررا من لصراع.

وكان إلجراءات المشروع التدخلية تأثير إيجابي على حياة المواطنين وسبل عيشهم من خالل تحسين الخدمات
البلدية، وإدارة النفايات الصلبة، وشبكات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية؛ وكذلك عن طريق رصف

الشوارع، وصيانة الطرق، وتوفير الطاقة الالزمة للخدمات الرئيسية مثل المستشفيات والمدارس.

ففي قطاع إدارة النفايات، تم جمع أكثر من 600 ألف طن من النفايات الصلبة في عدن والمكال وصنعاء والتخلص
منها. كانت النفايات متراكمة في هذه المدن لفترة طويلة، مما ساهم في ظهور مشاكل صحية بما في ذلك الكوليرا.

في قطاع المياه والصرف الصحي، حصل 635,546  شخًصا على مياه نقية وتوفرت لهم خدمات الصرف الصحي
اآلمن بعد إعادة تأهيل شبكة المياه والصرف الصحي.

تمكن المشروع من دعم توليد 11,350 ميجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، التي ثبت أنها حل فعال
ألزمة التنمية الحالية في اليمن. فقد أعيدت إمدادات الكهرباء إلى بعض المستشفيات والمدارس ومرافق المياه، كما
أنها تعمل على إعادة أنشطة األعمال وتوفير الفرص االقتصادية وخلق فرص العمل وإشعال جذوة األمل في نفوس

http://ida.albankaldawli.org/
https://projects.albankaldawli.org/ar/projects-operations/project-detail/P164190?lang=en
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اليمنيين. فحين أضاءت الطاقة الشمسية أحد الشوارع التجارية الرئيسية في صنعاء خرج الناس مبتهجين لالحتفال
بهذا الحدث. 

وقال عبد المنعم البالغ من العمر 30 عاًما: "ليس لديك أدنى فكرة عما شعرت به عندما رأيت الشارع مضاًء، تذكرت
األيام الخوالي... لقد أعطاني هذا األمل في أن تنتهي الحرب يوما ما، ونحصل على الكهرباء مرة أخرى."

سيوفر المشروع حوالي 635,546  يوم عمل. ساعدت هذه الوظائف المؤقتة العديد من األشخاص من الفئات
الضعيفة في المجتمع، من بينهم النازحون داخليا والشباب، على ضمان الحصول على بعض الدخل.

كما أتاح المشروع استكمال إصالح 134 كيلومترا من الطرق داخل المدن الثالث.

على الرغم من القيود الكبيرة المفروضة من حيث إمكانية االنتقال والوضع األمني، فضال عن تقلب األوضاع بشدة
ميدانيا، يسهم المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن في بناء شعور باألمان والثقة داخل

المجتمعات المتأثرة بالصراع. ويشمل ذلك عملية تخطيط استثماري تشاركي مراٍع للمرأة، ومنح المواطن رأيا في
اختيار المشاريع، والمساعدة في ضمان تكّيف الصناديق مع األوضاع المتغيرة ووصولها إلى مختلف المناطق،

الجغرافية منها والقطاعية، التي هي في أشد االحتياج إلى المساندة.

حتى اليوم، وّفر المشروع خدمات حيوية ألكثر من 1�2 مليون مستفيد 49% منهم من النساء، وهو يهدف في نهاية
المطاف إلى مساندة 1�4 مليون يمني، وخلق 1�5 مليون يوم عمل، و400 كيلومتر من الطرق الحضرية، وتوليد ما

يقدر بنحو 60 ألف ميجاوات من الكهرباء.  

وتواصل فرق المشروع العمل على تنفيذ مشاريع فرعية أخرى الستعادة الخدمات في المناطق الحضرية. 

مواضيع ذات صلة

البنك الدولي

المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن

البنك الدولي في اليمن

البنك الدولي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

Martin Heger,Craig M� Meisner
2019/11/14

تنقية هواء القاهرة... خطوة خطوة

Miyoko Asai,Daniel Mahler,Silvia
Malgioglio,Ambar Narayan,Minh Cong

Nguyen 2019/11/12

أّي البلدان خفضت معدالت الفقر بدرجة أكبر؟

ousleiman 2019/11/10

دور المرأة في دول الخليج: التصو

https://projects.albankaldawli.org/ar/projects-operations/project-detail/P164190?lang=en
https://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen
https://www.albankaldawli.org/ar/region/mena
http://blogs.worldbank.org/ar/voices/clearing-skies-over-cairo-one-policy-time
http://blogs.worldbank.org/ar/opendata/which-countries-reduced-poverty-rates-most
http://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/women-gulf-countries-perceptions-and-reality


11/18/2019 جھود كبیرة لتعزیز القدرة على الصمود ومواصلة األمل في الیمن

https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2019/11/18/yemen-big-efforts-to-strengthen-resilience-and-keep-hope-alive.print 5/6

موضوع رئيسي 2019/11/18

جهود كبيرة لتعزيز القدرة على الصمود ومواصلة األمل في

اليمن

موضوع رئيسي 2019/11/11

حلول مبتكرة لخلق فرص عمل للشباب الفلسطيني

بيان صحفي 19/11/07

برنامج جديد للبنك الدولي لدعم األ

المغربية

من نحن

البيانات

(E) البحوث والمطبوعات

(E) التعلم

األخبار

مشاريع وعمليات

البلدان

المواضيع

تواصل معنا

نشرة مجموعة البنك الدولي

ادخل عنوان بريدك اإللكتروني

عربيالصفحة باللغة:

االتصالالوظائف (E)الحصول على المعلوماتقانوني

لإلبالغ عن االحتيال والفساد

المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمارالوكالة الدولية لضمان االستثمارمؤسسة التمويل الدوليةالمؤسسة الدولية للتنميةالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير

http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2019/11/18/yemen-big-efforts-to-strengthen-resilience-and-keep-hope-alive
http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2019/11/11/rethinking-job-creation-for-palestinian-youth
http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2019/11/07/new-world-bank-program-to-support-moroccan-municipalities-performance-and-service-delivery
http://www.albankaldawli.org/ar/about
http://data.albankaldawli.org/
http://www.worldbank.org/en/research
https://olc.worldbank.org/
http://www.albankaldawli.org/ar/news
http://projects.albankaldawli.org/?lang=ar
http://www.albankaldawli.org/ar/country
http://www.albankaldawli.org/ar/topic
https://www.facebook.com/AlbankAldawli
https://twitter.com/Albankaldawli
http://www.linkedin.com/company/the-world-bank
https://www.instagram.com/albankaldawli
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5E7BABB475E47699
https://www.flickr.com/photos/worldbank
http://www.albankaldawli.org/
http://www.albankaldawli.org/ar/about/legal
http://www.albankaldawli.org/ar/access-to-information
http://www.worldbank.org/en/about/careers
http://www.albankaldawli.org/ar/about/contacts
http://www.albankaldawli.org/fraudandcorruption
http://www.albankaldawli.org/
http://www.albankaldawli.org/ar/who-we-are/ibrd
http://www.albankaldawli.org/ida
http://www.ifc.org/arabic
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/


11/18/2019 جھود كبیرة لتعزیز القدرة على الصمود ومواصلة األمل في الیمن

https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2019/11/18/yemen-big-efforts-to-strengthen-resilience-and-keep-hope-alive.print 6/6

© 2019 مجموعة البنك الدولي، جميع الحقوق محفوظة.


